Szepsi Város Képviselő-testülete 36-dik ülésén megvitatta:
1. Megnyitó, eljárási ügyek, a program jóváhagyása
- a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek megválasztása
- a jegyzőkönyvvezető kijelölése
- a javaslati bizottság megválasztása
2. A polgármester válasza az interpellációkra.
3. Interpellációk.
4. A Bodollói utcán lévő tankötelezettség előtti oktatást biztosító kapacitás bővítésére
benyújtott petíció megvitatása.
5. Az alapiskolákban lévő nyelvi laborok, iskolai könyvtárak, szaktantermek technikai
felszerelésének bővítése.
6. Szepsi Város vissza nem térítendő anyagi juttatás kérelmezési szándéka az állami
költségvetésből a
Szlovák Belügyminisztérium - tűzoltószertár felújítása
költségvetési fejezetéből.
7. Egyéb.
8. Befejezés.

518/2017 számú határozat
Megnyitó, eljárási ügyek
Szepsi Város Képviselő-testülete az előterjesztett pont megvitatása után:
a) választja
Mgr. Gabriela Janičová és Ing. Köteles László képviselőket
a jegyzőkönyv hitelesítésére
b) tudomásul veszi
hogy jegyzőkönyvírónak Mgr. Jana Kolesárová-t jelölik ki
c) választja
Dobos Zoltán és Ing. Imrich Ikrényi képviselőket a javaslati bizottság tagjaivá
d) jóváhagyja a javasolt programpontokat az alábbi módosításokkal:
2. számú pont A Pd 50/17/8806-9 számú ügyészi figyelmeztetés megvitatása a
Nadácia pre budúcnosť - Jövőért Alapítvány részére vagyoni prioritásról szóló
koncessziós szerződést jóváhagyó 2014/313 számú határozat ellen. 3. számú pont
A Pd 52/17/8806-10 számú ügyészi figyelmeztetés megvitatása a Nadácia pre
budúcnosť- Jövőért Alapítványba történő városi vagyoni betét jóváhagyásáról
szóló 2014/345 számú határozat ellen. 4. számú pont A Pd 51/17/8806-10 számú
ügyészi figyelmeztetés megvitatása a Nadácia pre budúcnosť - Jövőért
Alapítványba történő városi vagyoni betét jóváhagyásáról szóló 2014/344 számú
határozat ellen - pontok törlése. Szepsi Város Képviselő-testülete jóváhagyta és
bővítette ülésének programpontjait 2. számú pont: A polgármester válasza az
interpellációkra, 3. számú pont: Interpellációk, 5. számú pont: Az alapiskolákban
lévő nyelvi laborok, iskolai könyvtárak, szaktantermek technikai felszerelésének
bővítése, 6. számú pont: Szepsi Város vissza nem térítendő anyagi juttatás
kérelmezési szándéka az állami költségvetésből a Szlovák Belügyminisztérium túzoltószertár felújítása költségvetési fejezetéből.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlevő képviselő-testületi tagok többsége jóváhagyta.
Kelt Szepsiben, 2017. augusztus 24-én

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester

519/2017 számú határozat
A Bodollói utcán lévő tankötelezettség előtti oktatást biztosító kapacitás bővítésére
benyújtott petíció megvitatása.

Szepsi Város Képviselő-testülete az előterjesztett pont megvitatása után:


megszakítja

a pont megvitatását. A következő testületi ülésre helyezi át miután a petíciót megvitatták a testület
mellett működő bizottságok: a romaügyi, az iskolaügyi, a közrendi és környezetvédelmi és
panaszokkal foglalkozó. A bizottságok előterjesztik javaslataikat.

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlevő képviselő-testületi tagok többsége jóváhagyta.
Kelt Szepsiben, 2017. augusztus 24-én

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester

520/2017 számú határozat
Az alapiskolákban lévő nyelvi laborok, iskolai könyvtárak, szaktantermek technikai
felszerelésének bővítése.

Szepsi Város Képviselő-testülete az előterjesztett pont megvitatása után az alábbi
határozattal helyettesíti a 2017. április 5-én jóváhagyott 436/2017-es határozatát:


jóváhagyja

Projekt benyújtásának szándékát: Nová učebňa pre ZŠ Moldava nad Bodvou, Severná 21 cez:
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ,,IROP")
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj ,,EFRR")


jóváhagyja

a vissza nem térítendő anyagi juttatás jóváhagyása után a projekt megvalósításának biztosítását


jóváhagyja

az említett projekt: Nová učebňa pre ZŠ Moldava nad Bodvou, Severná 21
a jogosult kiadások 5%-os magasságában azaz 2 670,99 € értékben.

társfinanszírozását

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlevő képviselő-testületi tagok többsége jóváhagyta.
Kelt Szepsiben, 2017. augusztus 24-én

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester

521/2017 számú határozat
Az alapiskolákban lévő nyelvi laborok, iskolai könyvtárak, szaktantermek technikai
felszerelésének bővítése.

Szepsi Város Képviselő-testülete az előterjesztett pont megvitatása után az alábbi
határozattal helyettesíti a 2017. április 5-én jóváhagyott 437/2017-es határozatát:


jóváhagyja

Projekt benyújtásának szándékát: Zriadenie novej biologickej/chemickej učebne v ZŠ Moldava
nad Bodvou cez:
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ,,IROP")
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj ,,EFRR")


jóváhagyja

a vissza nem térítendő anyagi juttatás jóváhagyása után a projekt megvalósításának biztosítását


jóváhagyja

az említett projekt: Zriadenie novej biologickej/chemickej učebne v ZŠ Moldava nad Bodvou
társfinanszírozását a jogosult kiadások 5%-os magasságában azaz 2 825,55 € értékben.
A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlevő képviselő-testületi tagok többsége jóváhagyta.
Kelt Szepsiben, 2017. augusztus 24-én

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester

522/2017 számú határozat
Az alapiskolákban lévő nyelvi laborok, iskolai könyvtárak, szaktantermek technikai
felszerelésének bővítése.

Szepsi Város Képviselő-testülete az előterjesztett pont megvitatása után az alábbi
határozattal helyettesíti a 2017. április 5-én jóváhagyott 438/2017-es határozatát:


jóváhagyja

Projekt benyújtásának szándékát: Moderné IKT učebne pre ZŠ Moldava nad Bodvou cez:
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ,,IROP")
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj ,,EFRR")


jóváhagyja

a vissza nem térítendő anyagi juttatás jóváhagyása után a projekt megvalósításának biztosítását


jóváhagyja

az említett projekt: Moderné IKT učebne pre ZŠ Moldava nad Bodvou
jogosult kiadások 5%-os magasságában azaz 1 727,63 € értékben.

társfinanszírozását a

A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlevő képviselő-testületi tagok többsége jóváhagyta.
Kelt Szepsiben, 2017. augusztus 24-én

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester

523/2017 számú határozat
Szepsi Város vissza nem térítendő anyagi juttatás kérelmezési szándéka állami
költségvetésből a Szlovák Belügyminisztérium - tűzoltószertár felújítása
költségvetési fejezetéből.
Szepsi Város Képviselő-testülete az előterjesztett pont megvitatása után:


jóváhagyja

Projekt benyújtásának szándékát: vissza nem térítendő anyagi juttatás kérelmezési szándéka állami
költségvetésből a Szlovák Belügyminisztérium - tűzoltószertár felújítása költségvetési fejezetéből.


jóváhagyja

a vissza nem térítendő anyagi juttatás jóváhagyása után a projekt megvalósításának biztosítását


jóváhagyja

az említett projekt társfinanszírozását a jogosult kiadások 5%-os magasságában azaz 1 500 €
értékben.
A községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú törvény 12. § 7. bekezdésének betartása
mellett a határozati javaslatot a jelenlevő képviselő-testületi tagok többsége jóváhagyta.
Kelt Szepsiben, 2017. augusztus 24-én

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
polgármester

